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 ه11/3/1333 التحذير من البدع عموما ومن املولد النبوي خصوصا
 َل إِ  ةِ ايَ دَ الِْ بِ  مْ ىُ رَ آث َ وَ  ,ني بِ مُ الْ  آنِ رْ قُ الْ  ةِ لٍّ دِ لَ  يمِ لِ سْ التَّ بِ  ةِ نَّ الس   لَ ىْ أَ  ي َّزَ ي مَ الذِ  للِ  دُ مْ الَْ 
 الَّ إِ  وَ لَ ال إِ  نْ أَ  دُ هَ شْ أَ وَ  , يندِ حِ لْ مُ الْ  اللَ ضَ ني , وَ غِ ائِ الزَّ  غَ يْ زَ  مْ هُ ب َ نَّ جَ ين , وَ الدٍّ  مِ ائِ عَ دَ 

 مْ ىُ دَ دَّ سَ ني , وَ لِ سَ رْ مُ الْ  دِ يٍّ سَ بِ  اءِ دَ تِ القْ لِ  قٍّ الَْ  لَ ىْ أَ  قَ فَّ , وَ  وُ لَ  يكَ رِ ال شَ  هُ دَ حْ وَ  اللُ 
 ّتَّ ني , حَ الِِ الصَّ  فِ لَ السَّ  ارِ آثَ  اءَ فَ تِ اقْ  مُ لَُ  رَ سَّ يَ ني , وَ مِ رَ كْ الَ  وِ بِ حْ صَ ي بِ سٍّ أَ للتَّ 
 مْ ىِ دِ ائِ قَ عَ وَ  نيَ لِ وَّ الَ  َيِ سِ  نْ مِ ني , وَ تِ مَ الْ  لِ بْ الَْ بِ  ةِ نَّ الس  وَ  ابِ تَ ن الكِ وا مِ مُ صَ تَ اعْ 
 اللِ  دُ بْ عَ  اً دَ مَّ ا مَُ نَ نَِبي َّ  نَّ أَ  دُ هَ شْ أَ ني , وَ قِ اليَ وَ  قِ دْ الصٍّ  نْيَ وا ب َ عُ مَ جَ ني , فَ بِ مُ الْ  جِ هَ ن ْ مَ الْ بِ 
,  وِ يْ لَ عَ  كَ ارَ بَ وَ  مَ لَّ سَ وَ  ى اللُ لَّ صَ  ,ني قِ يَ الْ  اهُ تَ  أَ ّتَّ ى حَ دَ الُْ وَ  قٍّ الَْ  َل ا إِ عَ , دَ  وِ ولُ سُ رَ وَ 
 ين .الدٍّ  مِ وْ  ي َ َل إِ  انٍ سَ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نَ مْ وَ  وِ ابِ حَ صْ أَ ين , وَ رِ اىِ الطَّ  نيَ بِ يٍّ الطَّ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ 

 يَ : ىِ  ةَ عَ دْ بِ الْ  نَّ وا أَ مُ لَ اعْ وَ  وهُ بُ اقِ رَ وَ  وا اللَ قُ : ات َّ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   ا أَ يَ ف َ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 َرِضَي اللُ َعن ُْهمْ  ابُوُ حَ صْ وأَ   ِب  النَّ  وِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ مَ  الفِ ى خِ لَ عَ  ينِ  الدٍّ ِف  اثُ دَ اإلحْ 

 ل .مَ عَ  وْ أَ  ةٍ يدَ قِ عَ  نْ مِ 
اِقِق الاَل عَ ت َ  اللِ  لِ وْ قَ لِ  ةٌ مَ رَّ مَُ  يَ ىِ وَ   ََ َ َلُو اْلَُدى    َوَمْن ُي رَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ

َر َسِبيِل اْلُمْؤِمِننَي نُ َولٍِّو َما تَ َولَّ َوُنْصِلِو َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصيًا (  َويَ تَِّبْع َغي ْ
ن مِ  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  وِ ابِ حَ صْ أَ  يرُ ذِ تَْ   ِبٍّ النَّ  يِ دْ ىَ  نْ مِ  انَ كَ   :ََونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ 
فَعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّو  ِف ُكلٍّ ُُجَْعٍة َعَلى اْلِمْنََبِ , ينِ  الدٍّ ِف  اثِ دَ حْ اإلِ  نْ مِ وَ  عِ دَ بِ الْ 
ا قَاَل : َكاَن َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َخَطَب اْْحَرَّْت مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ 

َناُه َوَعاَل َصْوتُ   َحّتَّ َكأَنَُّو ُمْنِذُر َجْيٍش يَ ُقوُل َصبََّحُكْم َوَمسَّاُكمْ  , ُو َواْشَتدَّ َغَضُبوُ َعي ْ
 (َويَ ُقوُل  بُِعْثُت أَنَا َوالسَّاَعُة َكَهاتَ نْيِ   َويَ ْقُرُن بَ نْيَ ِإْصبَ َعْيِو السَّبَّابَِة َواْلُوْسَطى ,

َر الَِْديِث   َويَ ُقوُل   اْلَُدى ُىَدى ُمَمٍَّد َوَشرَّ  ِكَتاُب اللَِّو َوَخي ْرَ أَمَّا بَ ْعُد فَِإنَّ َخي ْ
 َرَواُه ُمْسِلمٌ  ِبْدَعٍة َضالَلٌة ( الُموِر ُمَْدثَاتُ َها وَُكلَّ 
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 مْ هُ ن َّ أَ  عَ مَ  ةِ عَ دْ البِ ِمن  مْ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةَ ابَ حَ الصَّ  رُ ذٍّ يَُ   ِبَّ النَّ  نَّ أَ  فَ يْ وا كَ رُ ظُ انْ فَ  
ى لَ ا عَ هَ ن ْ اَف مِ نََ  نْ أَ  نُ ا نَْ نَ بِ  رُ دُ ال يَْ فَ ... أَ  القِ ى اإلطْ لَ عَ  ةِ مَّ الَ  مُ لَ عَ أَ وَ  نِ و رُ قُ الْ  رُ ي ْ خَ 
 اً ؟ ضَ عْ ا ب َ نَ ضُ عْ ب َ  رَ ذٍّ يَُ ا وَ نَ سِ فُ ن ْ أَ 
ا مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ ... عن ُحَذيْ َفَة ْبِن اْلَيَماِن رَ  يثَ دِ ا الَْ ذَ وا ىَ لُ مَّ أَ تَ  :َةَ وَ خَ اَالَ هَ ي َ أَ 

َكاَن النَّاُس َيْسأَُلوَن َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن اْلَْْيِ وَُكْنُت َأْسأَلُُو  ل :قا
ََّرٍّ ََمَاَفَة َأْن يُْدرَِكِِن فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل اللَِّو إِنَّا ُكنَّا ِف َجاِىِليٍَّة َوَشرٍّ َفَجاَءنَا  َعْن ال

فَ َهْل بَ ْعَد َىَذا اْلَْْيِ َشرٌّ ؟ قَاَل  نَ َعْم ( فَ ُقْلُت : َىْل بَ ْعَد َذِلَك  , ْيِ اللَُّو ِِبََذا اْلَْ 
ََّرٍّ ِمْن َخْيٍ ؟  قَاَل   نَ َعْم َوِفيِو َدَخٌن ( قُ ْلُت : َوَما َدَخُنُو ؟ قَاَل   قَ ْوٌم َيْستَ ن وَن  ال

ُهْم َوتُ ْنِكُر ( فَ ُقْلُت : َىْل بَ ْعَد َذِلَك اْلَْْيِ ِبَغْيِ ُسنَِِّت َويَ ْهُدوَن ِبَغْيِ َىْدِيي تَ ْعرِ  ُف ِمن ْ
َها َقَذُفوُه ِفيَها (  ِمْن َشرٍّ ؟ قَاَل   نَ َعْم ُدَعاٌة َعَلى أَبْ َواِب َجَهنََّم َمْن َأَجابَ ُهْم إِلَي ْ

تَِنا َويَ َتَكلَُّموَن فَ ُقْلُت : يَا َرُسوَل اللَِّو ِصْفُهْم لََنا ! قَاَل   نَ َعْم : قَ ْوٌم ِمْن ِجْلدَ 
بِأَْلِسَنِتَنا ( قُ ْلُت : يَا َرُسوَل اللَِّو َفَما تَ َرى ِإْن أَْدرََكِِن َذِلَك ؟ قَاَل   تَ ْلَزُم َُجَاَعَة 

اْلُمْسِلِمنَي َوِإَماَمُهْم ( فَ ُقْلُت : فَِإْن ََلْ َتُكْن َلُْم َُجَاَعٌة َوال ِإَماٌم ؟ قَاَل   فَاْعَتزِْل 
اْلِفَرَق ُكلََّها َوَلْو َأْن تَ َعضَّ َعَلى َأْصِل َشَجرٍَة َحّتَّ يُْدرَِكَك اْلَمْوُت َوأَْنَت َعَلى تِْلَك 

ى لَ عَ  ونَ افُ يََ   اللِ  ولِ سُ رَ  ابُ حَ صْ أَ  انَ كَ   ةُ وَ خْ ا اإلِ هَ ي   ا أَ ذَ كَ هَ ف َ َرَواُه ُمْسِلٌم َذِلَك (
ََّ  فُ رِ عْ ال ي َ  نْ مِ , َلنَّ  اهَ ن ْ وا مِ رُ ذَ حْ يَ ا لِ هَ ن ْ وا عَ لُ أَ سَ  كَ لِ ذَ لِ وَ  َتَ فِ م الْ هِ سِ فُ ن ْ أَ  َما رَّ ال

 ! يوفِ  عَ قَ ي َ  نْ أَ  َأْسرَعَ 
 ةِ ذَ افِ النَّ  وِ تِ يئَ َِ مَ وَ  ةِ غَ الِ بَ الْ  وِ تِ مَ كْ ى ِبِ ضَ قَ  دْ قَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللَ  نَّ أَ  ونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أَ وا مُ لَ اعْ وَ 
ي الذِ  , وَ ّتَّ ٍق شَ رَ  فِ َل إِ  ا هَ ي ٍّ بِ نَ  تِ وْ مَ  دَ عْ ب َ  قُ تَِ فْ ت َ  فَ وْ سَ  ةَ يَّ المِ اإلسْ  ةَ مَّ الُ  هِ ذِ ىَ  نَّ أَ 

...  لِ مَ كْ الَ  وِ جْ وَ ى الْ لَ ا عَ هَ ي ٍّ بِ نَ  يِ دْ ِبَِ  تْ كَ سَّ تََ  نْ مَ  يَ ىِ وَ ,  ةٌ دَ احِ ا وَ هَ ن ْ مِ  قٍّ ى الَْ لَ عَ 
 ؟ ةِ يَ اجِ النَّ  ةِ فَ ائِ الطَّ  كَ لْ تِ  نْ مِ  نُ نَْ  لْ هَ ف َ 
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قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم :  قَالَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ اِلٍك رَ َعْن َعْوِف ْبِن مَ 
ُعوَن ِف النَّارِ , اْليَ ُهوُد َعَلى ِإْحَدى َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة  افْ تَ َرَقتِ    , فَ َواِحَدٌة ِف اْْلَنَِّة َوَسب ْ

ُعوَن ِف النَّاِر َوَواِحَدٌة ِف , نَي ِفْرَقًة النََّصاَرى َعَلى ثِْنتَ نْيِ َوَسْبعِ  َوافْ تَ َرَقتِ  فَِإْحَدى َوَسب ْ
َوالَِّذي نَ ْفُس ُمَمٍَّد بَِيِدِه لَتَ ْفَتَِقنَّ أُمَِِّت َعَلى َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِفْرَقًة َواِحَدٌة ِف  , اْْلَنَّةِ 

ُعوَن ِف النَّارِ  َرَواُه  ( اْلََْماَعةُ  قَاَل ؟ اللَِّو َمْن ُىْم  يَا َرُسولَ : ِقيَل  (اْْلَنَِّة َوثِْنَتاِن َوَسب ْ
 اْبُن َماَجو َوَصحََّحُو الَْلَباِن  

قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو :  قَالَ  ماهُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َعْمرٍو و
ى َبِِن ِإْسرَائِيَل َحْذَو الن َّْعِل بِالن َّْعِل َحّتَّ ِإْن َكاَن لََيْأِتنَيَّ َعَلى أُمَِِّت َما أََتى َعلَ  َوَسلََّم 

ُهْم َمْن أََتى أُمَُّو َعاَلنَِيًة َلَكاَن ِف أُمَِِّت َمْن َيْصَنُع َذِلَك َوِإنَّ َبِِن ِإْسرَائِيَل تَ َفرََّقْت  ِمن ْ
ُكل ُهْم ِف النَّاِر , َثاَلٍث َوَسْبِعنَي ِملًَّة  َوتَ ْفَتُِق أُمَِِّت َعَلى, َعَلى ثِْنتَ نْيِ َوَسْبِعنَي ِملًَّة 

( َرَواُه َما أَنَا َعَلْيِو َوَأْصَحاِب  قَاَل  ؟ َوَمْن ِىَي يَا َرُسوَل اللَّوِ : قَاُلوا  (ِإالَّ ِملًَّة َواِحَدةً 
 الت ٍّْرِمِذي  َوَحسََّنُو الَْلَباِن  

  لْ بَ  وِ اتِ يَ حَ  رِ اخِ وَ  أَ  ِف ّتَّ حَ  عِ دَ بِ الْ  نْ عَ  وِ تَ مَّ أُ  ادِ عَ ب ْ ى إِ لَ عَ   يُ رِ كَ الْ  ولُ سُ الرَّ  بَ أَ دَ  دْ قَ وَ  
  . ةِ يَ خِ الَ  اهُ ايَ صَ وَ  نْ مِ  كَ لِ ذَ  انَ كَ 

َصلَّى بَِنا َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو : قَاَل  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ َسارِيََة رَ  ْبنِ  اْلِعْربَاضِ فَ َعِن 
َنا فَ َوَعظََنا َمْوِعظًَة بَِليَغًة  , َوَسلََّم َذاَت يَ ْومٍ  َها اْلُعُيونُ , ُُثَّ أَقْ َبَل َعَلي ْ  , َذَرَفْت ِمن ْ

َها اْلُقُلوُب  يَا َرُسوَل اللَِّو َكَأنَّ َىِذِه َمْوِعظَُة ُمَودٍٍّع َفَماَذا : فَ َقاَل قَاِئٌل , َوَوِجَلْت ِمن ْ
َنا يًّا أُوِصيُكْم بِتَ قْ  فَ َقاَل  ؟ تَ ْعَهُد ِإلَي ْ َِ فَِإنَُّو , َوى اللَِّو َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوِإْن َعْبًدا َحَب

فَ َعَلْيُكْم ِبُسنَِِّت َوُسنَِّة اْْلَُلَفاِء , َمْن يَِعْش ِمْنُكْم بَ ْعِدي َفَسيَ َرى اْخِتاَلفًا َكِثيًا 
َها بِالن ََّواِجذِ  , اْلَمْهِديٍّنَي الرَّاِشِدينَ  َوإِيَّاُكْم َوُمَْدثَاِت  , َتَسَُّكوا ِِبَا َوَعض وا َعَلي ْ

 ( َرَواُه أَبُو َداُوَد َوَصحََّحُو الْلَباِن  وَُكلَّ ِبْدَعٍة َضاَلَلةٌ , فَِإنَّ ُكلَّ ُمَْدثٍَة ِبْدَعٌة , اْلُُموِر 
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 نْ مِ  وُ ابَ حَ صْ أَ  رَ ذَّ حَ  وِ اتِ يَ حَ  رِ ي آخِ فِ فَ !   اللِ  ولِ سُ رَ  نْ مِ  ةٍ يَّ صَ وَ  نْ ا مِ هَ ن َ سَ حْ ا أَ مَ فَ 
 كَ لِ ذَ لِ وَ  , مهُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ةِ ابَ حَ  الصَّ ا ِف هَ عَ قِ وْ مَ  ةُ يَّ صِ الوَ  هِ ذِ ىَ  تْ عْ ق َ وَ  دْ قَ ... وَ  عِ دَ بِ الْ 
 عِ دَ بِ الْ  نْ مِ  ونَ رُ ذٍّ وا يَُ انُ كَ   لْ م ... بَ هَ ب َّ وا رَ قُ  لَ ّتَّ حَ  ةٌ عَ دْ بِ  مْ هُ ن ْ ٍد مِ حَ أَ  نْ مِ  عْ قَ ت َ  َلَْ 
 . ُتوُ يَّ َحُسَنْت نِ  نْ إِ ا وَ هَ لَ عَ ف َ  نْ ى مَ لَ عَ  ونَ رُ كِ نْ ي ُ وَ  اتِ ثَ دَ حْ مُ الْ وَ 

ا أَنَُّو طَاَف َمَع مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  اللُ  وُ ِْحَ رَ  َْبٍ جَ  بنِ  ُُمَاِىدٍ  نْ عَ ف َ   
ويقول :  !ال ََيُّر ِبرُْكٍن ِإال ِاْستَ َلَمُو  َكاَن ُمَعاِويَةُ فَ  و ةِ بَ عْ الكَ بِ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ُمَعاِويَةَ 

 اللَّوِ  فَ َقاَل َلُو اْبن َعبَّاس   َلَقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسولِ  .ِمْن اْلبَ ْيت َمْهُجورًا  لَْيَس َشْيءٌ 
:    فَ َقاَل ُمَعاِويَةُ  اِنَّ مَ يَ الْ  نَ كْ الر  وَ  دَ وَ سْ الَ  رَ جَ  الَْ الَّ إِ  مْ لِ تَ سْ يَ  َلَْ  وَ ِِن عْ َحَسَنة ( ي َ  ُأْسَوةٌ 

 !!! َصَدْقتَ 
 . ةَ نَّ الس   فَ الَ خَ  وُ نَّ أَ  فَ رَ عَ  نيَ حِ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ ى رَ هَ ت َ ان ْ فَ 
 .  مْ يتُ فِ كُ   دْ قَ وا ف َ عُ دِ تَ بْ ال ت َ وا وَ عُ بِ : اتَّ  الَ قَ  وُ نْ عَ  اللُ  يَ ضِ رَ  ودٍ عُ سْ مَ  بنِ  اللِ  دِ بْ عَ  نْ عَ وَ 
 يوِ وا فِ ثُ دَ حْ  أَ الَّ إِ  امٍ عَ  نْ مِ  اسِ ى النَّ لَ  عَ ِت أْ ا يَ : مَ  الَ ا قَ مَ هُ ن ْ عَ  اللُ  يَ ضَ رَ  اسٍ بَّ عَ  نِ ابْ  نْ عَ وَ 
 . نُ نَ الس   وتَ تَُ وَ  عُ دَ بِ  الْ َي  تُْ ّتَّ حَ ,  ةً نَّ سُ  يوِ وا فِ اتُ مَ أَ وَ  , ةً عَ دْ بِ 
ُهْم َوأَْرَضاُىْم َوَجَعَل اْْلَنََّة َمثْ َوانَا َومَ  يَ ضَ رَ ف َ   ثْ َواُىْم !اللُ َعن ْ
 يم .حِ الرَّ  ورُ فُ غَ الْ  وَ ىُ  وُ نَّ إِ  وهُ رُ فِ غْ ت َ اسْ فَ  بٍ نْ لٍّ ذَ كُ   نْ مِ  اللَ  رُ فُ غِ تَ سْ أَ وَ  ونَ عُ مَ سْ ا تَ مَ  ولُ قُ أَ 

          
 
 

 اْلطبة الثانية
ا نَ امِ مَ إِ ا وَ نَ ي ٍّ بِ ى نَ لَ عَ  المُ السَّ وَ  الةُ الصَّ وَ  يمِ حِ الرَّ  نِ ْحَْ الرَّ  نيَ مِ الَ عَ الْ  بٍّ رَ  للِ  دُ مْ الَْ 
:ََدَ عَ اَب َ مَ أَ           ينِ الدٍّ  مِ وْ  ي َ َل إِ  انٍ سَ حْ إِ م بِ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ دٍ وَ مَّ مَُ 
 اسٍ نَ أُ  نْ مِ  نيَ مِ لِ سْ مُ  الْ  ِف ِت أْ ا تَ ّنََّ إِ  بِ الِ غَ  الْ ِف  عَ دَ بِ الْ  نَّ : أَ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   وا أَ مُ لَ اعْ فَ 
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 نْ مِ  ةِ عَ دْ بِ  الْ ِف  ونَ عُ قَ ي َ ف َ  لٌ هْ جَ  مْ ىُ دَ نْ عِ  نْ كِ لَ ,  ْيِ خَ ٌب للْ حُ وَ  و ةٍ يَّ ُن نِ سْ حُ  مْ ىُ دَ نْ عِ 
ِهْم َوال لِتَ ْرِك اإلنَكاِر َعَلْيِهْم ,  ونَ مُ لَ عْ ال ي َ  ثُ يْ حَ  , َوَلِكْن لَْيَس َىَذا ُمبَ رٍّرَاً لَِعَدِم تََأُّثِ 

 َلَعلَّ الَل َأْن يَ ْهِديَ ُهْم ! َبْل يَُِب اإلْنَكاُر َعَلْيِهْم َوِإْرَشاُدُىمْ 
َديٌن نَ تَ َقرَُّب ِإَل الِل , ِبِو  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ : ِإنَّ َمَبََّة النَِّبٍّ  ونَ مَ لَ سَ مَ اَالَ هَ ي َ أ َ 

 َصلَّى اللَُّو َعْن أََنٍس َرِضَي اللُ َعْنُو قَاَل : قَاَل النَِّب  َفِفي َصِحيِح اْلُبَخارِيٍّ َرِْحَُو اللُ 
النَّاِس ال يُ ْؤِمُن َأَحدُُكْم َحّتَّ َأُكوَن َأَحبَّ إِلَْيِو ِمْن َواِلِدِه َوَوَلِدِه وَ َعَلْيِو َوَسلََّم  

َأُْجَِعنَي( َوَعاَلَمُة ُحبَّ النَِّبٍّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم ِىَي ات ََّباُعُو َوتَ ْرُك االبِْتَداِع ِف 
 ِتِو , َولَْيَس َذِلَك َمت ُْروَكاً آلرَاء النَّاِس َفُكلٌّ يُ َعب ٍُّر َعْن َذِلَك ِبََسِب َىَواُه !ُسنَّ 

َ ل م ون  اْلُقُروِن الثَّالثَِة اْلُمَفضََّلِة ِبدَعٌة َما أَنْ َزَل الُل ِِبَا  بَ ْعدَ : إِنَُّو َحَدَث أ ي  ه اَال م س 
ِة النََّبِويَِّة َلَا ُحجٌَّة َوال بُ ْرَىاٌن , وَلَْ يََأِت َلَا َأْصٌل , َولَْيَس ِف الس نَّ ِمْن ُسْلطَان 

ا ِبْدَعُة َما ُيَسمَّى بِاْلَمْوِلِد النََّبِويٍّ  ُهْم , ِإَّنَّ  ِمْن َعِمَل الصََّحابَِة َرِضَي الُل َعن ْ
رََة ِمْن َشْهِر رَ  ]فَ َيْجَتِمعُ  ََ َلِة الثَّانَِيَة َع بِيٍع اَلوَِّل ِف اْلَمَساِجِد أَْو النَّاُس ِف اللَّي ْ

ِبَصَلَواٍت ُمْبَتَدَعٍة , َويَ َقَرؤوَن  َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ اْلبُ ُيوِت فَ ُيَصلَّوَن َعَلى النَِّبٍّ 
َصلَّى َعْنُو ََتْرُُج ِِبِْم ِإَل َحدٍّ اْلُغُلوٍّ الِذي نَ َهى  , َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ َمَداِئَح َلُو 

ا َصنَ ُعوا َمَع َذِلَك طََعاَمًا َيْسَهُروَن َعَلْيِو , فََأَضاُعوا اْلَماَل  , اللَُّو َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َوُرَّبَّ
َرْعُو الُل َوال َرُسولُُو , َوال َعِمَلُو اْْلَُلَفاُء  َْ َوالزََّماَن , َوأَتْ َعُبوا الَْبَداَن ِفيَما َلَْ َي

ال الصََّحابَُة َوال اْلُمْسِلُموَن ِف اْلُقُروِن الثَّالثَِة اْلُمَفضََّلِة , َوال التَّاِبُعوَن الرَّاِشُدوَن وَ 
رًَا َلَسبَ ُقونَا ِإلَْيِو , َوَلْو َكاَن َخي ْرًَا َما َحَرَمُو الُل تَ َعاَل  َلُْم بِِإْحَساٍن , َوَلْو َكاَن َخي ْ

ُلَفاُء الرَّاِشُدوَن َوالَِئمَُّة اْلَمْهِدي وَن , َوَما َكاَن الُل تَ َعاَل َسَلَف َىِذِه الُمَِّة َوِفيِهْم اْلُْ 
َر َلْو َكاَن َخي ْرًَا , ُُثَّ يَْأِت أُنَاسٌ  ِف اْلَقْرِن الرَّاِبِع  لَِيْحرَِم َسَلَف َىِذِه الُمَِّة َذِلَك اْْلَي ْ

َ(1)الِْْجرِيٍّ فَ ُيْحِدثُوَن تِْلَك اْلِبْدَعِة .[
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ل م ونَ أَ  َها  ي  ه اَال م س  يَعاً الََْذُر ِمْن َىِذِه اْلِبْدَعِة َوالتَّْحِذيُر ِمن ْ َنا  ُجَِ : ِإنَّ الَواِجَب َعَلي ْ
َوتَ َعاَونُوا َعَلى اْلَبٍّ , َوََتَن ُب َما يُ َقاُم ِفيَها َوِمْن َأْجِلَها , فَِإنَّ اللَ َعزَّ َوَجلَّ يَ ُقوُل  

 (َعاَونُوا َعَلى اإْلُِثِْ َواْلُعْدَواِن َوات َُّقوا اللََّو ِإنَّ اللََّو َشِديُد اْلِعَقابِ َوالت َّْقَوى َواَل ت َ 
الً وَّ أَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  اللِ بِ  يَ ىِ  ُعُموماً  اتِ ثَ دَ حْ مُ الْ وَ  عِ دَ بِ ن الْ ا مِ نَ ات َ نََ  نَّ : إِ  ونَ مُ لِ سْ مُ ا الْ هَ ي   أَ 

  نْ مِ  رِ ذَ الَْ وَ ,  لَ كَ شْ ا أَ مَّ عَ  مْ الِِ ؤَ سُ وَ ,  نيَ خِ اسِ الرَّ  اءِ مَ لُ عُ الْ ي دِ يْ ى أَ لَ عَ  مِ لْ عِ الْ  مِ لَّ عَ ت َ بِ  ُُثَّ 
 .اً نَ ي ٍّ اً ب َ وحَ ضُ وَ   ِب النَّ  يِ دْ ىَ  نْ مِ  وُ نَّ أَ  حْ ضِ تَّ ي َ  َلَْ  ِف الدٍّينِ  يدٍ دِ جَ  لٍّ كُ 

اللَُّهمَّ َأْصِلْح لِنا ِديِننا الَِّذي ُىَو  ,اً الَِ الً صَ مَ عَ اً وَ عَ افِ اً نَ مَ لْ عِ  كَ لُ أَ سْ ا نَ نَّ إِ  مَّ هُ اللَّ 
نا نا الَِِّت ِفيَها َمَعادُ آِخرَتَ ا َوَأْصِلْح لِنا نَ ِعْصَمُة أَْمرِنا َوَأْصِلْح لِنا ُدنْ َيانا الَِِّت ِفيَها َمَعاشُ 

اللَُّهمَّ  رَاَحًة لِنا ِمْن ُكلٍّ َشرٍّ ... اْلَمْوتَ  اْلََياَة زِيَاَدًة لِنا ِف ُكلٍّ َخْيٍ َواْجَعلِ  َواْجَعلِ 
َصلٍّ َوَسلٍّْم َعَلى َعْبِدَك َوَرُسوِلَك نَِبي ٍَّنا ُمَمٍَّد َوَعَلى آلِِو وَِأْصَحاِبِو َأُْجَِعنَي اللَُّهمَّ 

يِن َوَعنَّا َمَعهُ  م بَِعْفِوَك َوَمنٍَّك اْرَض َعْن َصَحابَِتِو َوَعِن التَّاِبِعنَي َوتَاِبعِيِهم ِإَل يَ ْوِم الدٍّ
 الَْْمُد لِلَِّو َربٍّ اْلَعاَلِمنيَ وَ  ,وََكَرِمَك يَا أَْرَحَم الرَّاِْحِنَي 

.                                                                                                                                                               

َل من كالم شيخنا ابن عثيمني رْحو الل .(مابني املعقوفني منقو 1 
 


